Aanmeldformulier Benchmark Peiling-Ondernemingsklimaat
Gemeente:…………………………………………………………………………………………………………
doet graag mee aan de Benchmark Peiling Ondernemingsklimaat en bevestigt deelname door
ondertekening van dit aanmeldformulier. Met ondertekening van dit formulier geeft de gemeente aan
bekend te zijn met de inhoud van en de voorwaarden voor deelname aan de peiling
ondernemingsklimaat.
Wij melden ons aan voor het volgende pakket:

Peiling Ondernemingsklimaat (incl. de Monitor Lokaal Economische Kracht)
De kosten bedragen € 4.800 euro (excl. btw)1, hiervoor krijgt u twee jaar toegang tot het platform
waarop de Peiling en de Monitor ontsloten zijn. De kosten omvatten eenmalige uitvoering van de
Peiling2 en u kunt beide jaren de Monitor invullen.

□

Wilt u extra vragen toevoegen aan de Peiling? Let op, hiervoor worden extra kosten gerekend.

U kunt de kosten in één keer betalen of verdeeld over twee termijnen. Kruis hieronder de gewenste
manier van betalen aan:

□
□

Eenmalig; u ontvangt bij aanvang van de Peiling 1 keer een factuur van € 4.800 euro (excl. btw)
Verdeeld over twee termijnen; U ontvangt bij aanvang een factuur van € 2.400 euro (excl. btw)
en een jaar later de tweede factuur van € 2.400 euro (excl. btw)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Kiest u alleen voor deelname aan de Monitor Lokaal Economische Kracht dan bedragen de
kosten € 1.250 euro (excl. btw). U heeft ook nu, via het platform, twee jaar toegang tot de
monitor, maar geen toegang tot de benchmark Peiling Ondernemingsklimaat.

□ U ontvangt na opdrachtverlening 1 keer een factuur van € 1.250 euro (excl. btw)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie en praktische zaken
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier neemt Team Benchmark PeilingOndernemingsklimaat contact met u op om de praktische organisatie en planning te bespreken.
Contactpersonen
Formele opdrachtgever
Naam:

1

Coördinator
M/V

Naam:

Functie:

Functie:

Telefoon:

Telefoon:

E-mailadres:

E-mailadres:

M/V

Bent u lid van Stichting CLOK? Dan krijgt u 200 euro korting op het totaalbedrag. Bent u geen lid van Stichting CLOK? Dan krijgt u vouchers
ter waarde van 200 euro die u kunt inzetten voor deelname aan activiteiten van Stichting CLOK.
2
Onder begeleiding van de werkinstructie (samenvattend: gemeente levert het bedrijvenbestand met contactgegevens aan en verstuurt op
eigen briefpapier de uitnodigingen).

Overige contacten
De coördinator is het primaire aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de verzameling en invoer van
gegevens op de website www.peiling-ondernemingsklimaat.nl.
Facturering
Geef hieronder aan hoe de factuur moet worden geadresseerd:
Factuuradres
Gemeente:
t.a.v.:
Adres:
Postcode en plaats:
Overige specificaties zoals
kostenplaats/kenmerk etc.:

Ondertekening
Ik ga met ondertekening akkoord met de deelname aan de Benchmark Peiling Ondernemingsklimaat
zoals beschreven in dit document. Tevens verklaar ik gemachtigd te zijn om namens de gemeente deze
overeenkomst te ondertekenen.
Naam:
Functie:

Handtekening:
Datum:

Inzending
U kunt de ondertekende en volledig ingevulde aanmelding bij voorkeur per e-mail (ingescand met
handtekening) en eventueel met de post te sturen aan:
Watermanweg 44 | 3067 GG Rotterdam | The Netherlands
P.O. Box 4175 | 3006 AD Rotterdam | The Netherlands
www.ecorys.nl | www.ecorys.com

Voor vragen kunt u contact opnemen met of kijken op:
T:
+31 (0)10 453 88 00 (Joost de Koning)
E:
info@peiling-ondernemingsklimaat.nl
W:
www.peiling-ondernemingsklimaat.nl

